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Beste Kloorianen,

Ten tijde van schrijven zitten we 4 weken voor carnaval, is er afgelopen 
week in overleg met alle stichtingen en burgemeester besloten dat de 
optochten niet doorgaan en hebben we de zoveelste persconferentie 
achter de rug. De horeca mag terug open wat voor een kleine euforie 
zorgt. Zou er dan toch iets mogelijk zijn? Na 2 jaar verlangt iedereen naar 
een ”normaal” leven waarin we weer onbezorgd carnaval kunnen vieren, 
dus ja, laat ons hopen dat er nog meer versoepeling komt. 
Carnaval 2020, voor het eerst aan het roer Prins Bartelomeüs met aan 
zijn zijde de nieuwe hofdames Nicky en Michelle. Het was de laatste 
keer dat we carnaval op de traditionele manier hebben kunnen vieren. 
Afgelopen jaar hadden we, ondanks alle beperkingen, toch nog een leuk 
alternatief  programma in elkaar gestoken wat zelfs landelijke bekendheid 
kreeg. Nu hebben we wederom een leuk programma op de plank liggen 
om zo toch de traditie van carnaval vieren in stand te houden. Een 
programma wat terug gaat naar de jaren 60, hoe toen carnaval gevierd 
werd, veelal buiten op straat, dweilend van kroeg naar kroeg. Maar alles 

staat of  valt met wat er eind februari mogelijk is.
In mijn laatste voorwoord in aanloop naar carnaval 2020 had ik de problematiek omtrent een 
bouwplek voor onze wagenbouwers de revue laten passeren. De meesten zal het vast niet ontgaan zijn, 
er komt een gezamenlijke bouwplek op Walsoorden, naast de silo’s. Een lang gekoesterde wens gaat 
in vervulling waarmee de toekomst van de bouwclubs gewaarborgd is. Dank aan allen die hier op wat 
voor manier dan ook hun bijdrage aan hebben geleverd. Verderop in het Staatsblad lees je hier meer 
over.
Hoe staat het verder met de leden van de Kloorianen? Is er nog nieuws aan het front? Ook hier lees 
je verderop in het Staatsblad meer over, maar om al een kleine tip van de sluier op te lichten, de 
verjonging zet door met een nieuw lid waarvan zijn roots op Walsoorden liggen, waar het Kloosters 
carnaval ooit ontstaan is. Helaas gaan we dit jaar ook afscheid nemen van één van onze oudste 
leden. Na 22+1 jaar heeft Wim ’t Hooft, alias Minister van de Gevoelige Plaat, besloten om op de 
Prinsenwagen plaats te maken voor de jeugd. Vanaf  deze plaats Wim, dank voor jouw inzet voor 
het Kloosters carnaval! Goed te horen dat je wilt aanblijven als lid en je aansluit bij de grote groep 
vrijwilligers, die vaak op de achtergrond actief  zijn, maar zo onmisbaar zijn voor onze Stichting de 
Kloorianen.
Als laatste willen wij, leden van de Stichting de Kloorianen, iedereen bedanken, die op wat voor manier 
dan ook zijn steentje bijdraagt aan het Kloosters carnaval. Een dank aan de eigenaren van de schuren/
loodsen, die voor de laatste keer de bouwverenigingen onderdak geven, alle sponsoren, ondernemers 
en vrijwilligers. Vingers gekruist, dat we elkaar in het laatste weekend van februari, ergens in de 
Cloosterstraat, in wat voor hoedanigheid dan ook, tegen mogen komen. Het gaat jullie allemaal goed!

Namens de Karnavalsstichting ”de Kloorianen”
Gyon Asselman
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Heren- en damesschoenen

DINSDAG GESLOTEN

Tel. 0114-681999

Tel.: +31(0)6 172 362 19

KapellebrugCloosterstraat 73  |  4587 CB  Kloosterzande
www.schoenenco.nl
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Proclamatie van Zijnen Doorluchtigen 
Hoogheid Prins Bartolomeüs den Eersten
Prins der Kloorianen
Markies van de Meulen tot de Lange Munt
Graaf over de Kruisweg tot de Schelde-Oever
Beschermheer over de Meulenstraat
Groothertog van Hof te Zande.

Volgens de statuten, die zijn vastgelegd in de Grondwet van het Rijk der Kloorianen, is de 
Prins verplicht zich eenmaal per jaar in een officieel schrijven te wenden tot zijn geliefde 
onderdanen en allen die zich bevinden in de overzeese gebiedsdelen of koloniën die deel 
uitmaken van bovengenoemde staat, zo ook de lezers van deze proclamatie.

Beste Kloorianen, fijn dat ik het woord weer eens tot ulder kan 
richten door middel van deze proclamatie. Allereerst wil ik even 
terugblikken op carnaval 2020. Wat heb ik genoten van mijn 
eerste jaar als Prins der Kloorianen! Samen met mijn Hofdames 
Nicky en Michelle zijn we het avontuur volledig aangegaan. 
En een avontuur da wast zeker. Ik wil alle betrokkenen van 
Karnavalsstichting de Kloorianen ontzettend bedanken voor de 
goeie begeleiding en voorbereiding. Dit maakte dat ik iedere dag 
van ons leutfestijn volledig kon genieten! Daarnaast wil ik mijn 
jeugdprins Stef  en jeugdprinses Naomi bedanken voor ulder 
inzet. Echt twee toppers! 

Tijdens ‘t jaar 2020 dreigde carnaval al enigszins in de soep 
te lopen door de wind die van zich liet horen... Verschillende 
optochten wieren afgelast tot mijn grote verdriet. Voor alle 
stichtingen die toen al hun optocht af  hebben moeten lassen, 
hopelijk komen er snel betere tijden. Want ik besef  dat het voor 
jullie al het 3e jaar op rij wordt… Uiteraard doen wagenbouwers, 
loopgroepen enzovoorts hun uiterste best om ieder jaar weer met 
iets moois te komen. Het is zeer bitter dat ze dit in 2020 al nie 
vaak genoeg konden tentoonstellen. 
Gelukkig was in Kloorianenland het programma intact gebleven. 
Zo emmen een leutige kinderoptocht gehad waar da’k trots 
vanaf  de wagen keek oe da alle kinderen creatief  bezig zijn 
gewist. At daaraan lig hoef  Klôôster zich geen zorgen te 
maken over de toekomst van carnaval! Op de maandag heb ik 
intens genoten van Bal Masqué. Ik zette mijn eerste stap in de 
Cloosterstraat en wier van hot naar her gesleurd, door menig 
bekende incognito. Het is een schôôn moment om daarna ieder 
te ontmaskeren op het podium en te dinken... godker ware gij 
da?? En dan tot slot natuurlijk de dinsdag. Wa was ik content 
toen we het verlossende telefoontje kregen dat onze optocht deur 
mocht gaan!! Een enorme drukte langs de kant, iets wat alle 
deelnemers zeker verdiend hadden na al die tegenslag van de 
dagen der voor! Daarna een schôôn feest in de rooie zaal. Den 
afsluiter in de Klaroen was dan ook zwaar, ‘t mocht nog wel wat 
dagen langer duren... wat mij betreft. Kortom ik heb genoten van 
alle samenkomst, bedrijvigheid, harmonie, leut en lol!!

Maar dan... bereikt ons het Covid-virus in het land. Iets waar 
we in eerste instantie nog van dinken... Dat zal toch wel weg zijn 
zeker tegen at weer carnaval is?? Helaas was dit niet het geval. 
Alle festiviteiten die we zo gewend zijn en waar we altijd zo naar 
verlangen werden afgelast. Zelfs samenkomen zat er in het jaar 
2021 niet in. Er werd een alternatief  programma gemaakt. Zo 
wier ter veel online in gang gezet. De solonaise i.p.v. de polonaise 
wier een nieuw begrip. Ulder toespreken moest via een filmpje 
online... en natuurlijk onzen bingo die wier georganiseerd door 
de Gardeofficieren! Chapeau mannen volgens mij hebben eel wa 
mensen leut gehad op de bank! Daarnaast wier Kloorianenland 
versierd en mochten mensen zich opgeven voor het mooist 
versierde huis. Ik zen samen met de Hofdames en jeugdprins 

deze huizen gaan beoordelen. Schôôn om te zien da ondanks 
dit gekke jaar toch zoveel inzet is getoond in de festiviteiten die 
wel konden! Ook enk ut druk gehad mee het uitkiezen van de 
mooiste kleurplaten. Wat vielen der veel op de deurmat... Ik wil 
jeugdprins Kimi bedanken voor zijn inzet tijdens dit gekke jaar 
en zijn hulp tijdens alle beoordelingen! Top gedaan!!

Natuurlijk vin oek ik ut vervelend dammen in dees situatie beland 
zijn mee zen allen. Zoals gulder èn kunnen lezen is het contrast 
eel erg groot tussen 2020 en 2021! Verbinding met de mensen 
die zich 100% inzetten voor een schôôn carnavalsfeest is het 
schôônste wat er is. Deze verbinding is minder nou ammen daar 
tot beperkt worden, maar is zeker nie weg! Laten we dat mee zijn 
alle goed onthouden. Carnaval zal altijd blijven bestaan in wa 
voor vorm dan ook, voor jong en oud, virus of  geen virus!! 
Het is dan ook schôôn om te zien dat de gemeente Hulst 
eindelijk een bouwloods heeft toegezegd. Stichting Bouwloods 
Carnavalscultuur Hontenisse veel succes met het realiseren 
van deze schôône loods. Wegens deze toezegging kunnen 
bouwverenigingen nog jarenlang voort blijven bestaan!! Jullie 
zijn een verademing voor ut Klôôsters carnaval! Het heeft bloed, 
zweet en tranen gekost om dit voor elkaar te krijgen. Maar door 
jullie doorzettingsvermogen is het eindelijk gelukt. Mijn dank aan 
alle betrokkenen van deze stichting!

Wanneer ik hard zit te balen van al de dingen die niet kunnen 
denk ik aan onze horeca. Alle horeca wil ik vanaf  hier dan ook 
een warm hart toedragen. Jullie horen bij het carnavalsfeest, dus 
we zullen jullie ook zeker niet vergeten. Zonder mensen die ons 
drankje in kunnen schenken geen feest! Hou ulder sterk en ook 
voor jullie hopelijk snel betere tijden. 
Hetzelfde geldt voor de bouwverenigingen die vaak al ruim 
van tevoren beginnen aan hun creaties. Ik weet dat vele van de 
bouwers nu gewoon in de schuur/loods rondlopen. Wanneer ze 
hun creatie kunnen laten zien? Geen idee... maar ze staan er wel! 
Ook voor jullie, ga door waar je mee bezig bent en hopelijk snel 
betere tijden waarin we weer kunnen genieten van jullie creaties!

Ik merk dat ik nog uren zou kunnen schrijven. Maar ga het 
hierbij laten. Laten we hopen dat we die gesprekken kunnen 
bewaren en kunnen voeren bij ons carnavalsfeest. Ik weet dat 
er een schôôn programma ligt waarin de verbinding en het 
weerzien mee ulder goed moe kommen. Nou afwachten wa de 
overheid beslist! 

Lieve Kloorianen en verdere carnavalsvrienden/vriendinnen…
ik wens ulder vanaf  hier toch alvast een fijn carnaval 2022!! 
Hopelijk komen we elkaar ergens tegen, maken we een praatje en 
drinken we een pintjen! Het gaat ulder goed!

Driewerf  Alaaf !
Prins Bartolomeüs den eerste
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Beste Kloorianen,

Dat het vorig jaar dik tegenviel, is een feit. Wie had dat kunnen bedenken; een jaar 
zonder carnaval. Dat is als een kerk zonder toren en als friet zonder mayonaise. Dat is 
niks gedaan. Maar de Kloorianen gingen niet bij de pakken neerzitten. Ze toverden een 
alternatief  carnaval uit de hoge hoed. En dat was op dat moment meer dan welkom. Ik 
herinner me de online bingo nog en de speurtocht. Verder waren op Klooster heel wat 
huizen versierd. 
 
Ook dit jaar blijft het spannend hoe we carnaval kunnen vieren. Natuurlijk hoopten we 
allemaal carnaval weer écht ouderwets te kunnen vieren, maar het blijft helaas weer kijken 
naar wat kan. Dat we het vieren – op welke manier dan ook – is een must. De Kloorianen 

kennende, passen ze er wel een mouw aan. Ik hoop eind februari toch – op welke wijze dan ook – de nodige 
carnavaleske toestanden te zien in Kloosterzande.

Prins Bartolomeüs den Eersten gaat voorop tijdens het carnaval 2022. Dat doet hij al voor de derde keer. Ik ben 
er zeker van dat deze Prins Carnaval zorgt dat het een formidabele carnaval wordt, in welke vorm het ook zal 
plaatsvinden. 
En terwijl het voor Prins Bartolomeüs de derde keer is, is het voor mij de laatste keer. Als burgemeester dan 
toch. Want ik zit op de route 66, en neem in het najaar afscheid als burgemeester. Wat natuurlijk niet betekent, 
dat jullie me daarna niet meer met een feestneus in het carnavalsgedruis zullen zien. Zeker niet, want ik heb het 
carnavallen hier geleerd en zal het nooit verleren! 

Hulde aan ’t carnaval op Klôôster
Hulde aan Prins Bartolomeüs 1 en zijn gevolg!
Hulde aan alle Kloorianen die ’t carnaval op Klôôster maken tot wat ’t is!

ALAAF!
Jan-Frans Mulder, Burgemeester van Hulst

Ook dit jaar verzorgt

CX-rent het geluid

in Kloorianenland.

T  0114 - 68 61 22
E  info@cxrent.nl
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Europlein 4
4587 CH Kloosterzande
Tel. +31 (0) 114 68 30 93

info@microanalyse.nl
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Meloweg 1, Graauw

Bouwbedrijf
De Caluwé en Broekaart B.V.

• Nieuw- & verbouw woningen
• Timmerwerken
• Betonwerken
• Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B  -   4569 AJ  Graauw
Tel. 0114 - 63 30 10   -   Fax. 0114 - 63 30 11

www.caluwe-broekaart.com



15



16



17



18



19

Hof te Zandeplein 11
4587 CK  Kloosterzande

T: 0114-687200
E: info@izv.nl

www.izv.nl
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Tieleman Transport B.V.
Oudeweg 16

4587 LD  Kloosterzande
Tel. 0114 - 687470
Fax 0114 - 682182

E-mail:
info@tielemantransport.nl
www.tielemantransport.nl

Wij wensen u allen veel leut!Wij wensen u allen veel leut!
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U bent van harte welkom bij:
CHINEES-INDISCH

SPECIALITEITEN RESTAURANT

Uniek in de regio!

GROENENDIJK 63

4587 CS  KLOOSTERZANDE

TEL. 0114-681245

De Szechuan, Canton, Peking, Shanghai, Thaise en 

Indische keukens zijn dagelijks geopend van:

maandag, dinsdag, donderdag

van 16.-00 tot 21.30 uur

woensdag gesloten (behalve feestdagen)

vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur

zondag en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur.

Op elke vrijdag van 19.00 tot 23.00 uur
Chinees Kantonese Lopend Buffet

Voorts een complete wijnkaart.

Ons Restaurant is sfeervol ingericht en biedt plaats aan 
130 personen.

Airconditioned.

V.O.F. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

CLOOSTERSTRAAT 76
4587 CE  KLOOSTERZANDE
Telefoon 0114 - 681429
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CAFÉ RUE DU NORD
uw adres voor:

l SCHIETEN l BOLLEN l KAARTEN

BILJARTEN l VISSEN 

OOK VOOR FEESTEN EN PARTIJEN

l

Rudie en Sonja de Jonge
Noordstraat 16 - Walsoorden

Tel. 0114 - 681507

Hulsterweg 75j
4587 LG  Kloosterzande
Tel.: 0114-672180

Uw adres voor:
• APK-keuring
• Reparaties
• Occasions
• Aircoservice
• Revisie

Alle merken,
incl. bedrijfswagens
tot 3500 kg.
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Hogeweg 11   |   4561 RN  Hulst
tel.: 0114 - 630 007
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VOOR AL UW BOUWMATERIALEN

Aziëweg 3, Industrieterrein Hogeweg, Hulst

tel. 0114-319000   *   www.bfhulst.nl
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Havennummer 3117  -  Finlandweg 10  -  4554 LW  Westdorpe
Telefoon: 0115-477477  -  E-mail: info @ swagenmakers.nl
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Café 
in ’t Zicht der Schelde

Fam. Van der Meer
Emmaweg 20       4569 TL   Paal/Graauw

Tel. 0031(0)114-635443  /  06-12111325
www.inhetzichtderschelde.nl
Ook voor feesten en partijen

en koude en warme buffetten !

Haarhuis
Kloosterzande

Piet Heinstraat 7A
Kloosterzande

06 551 635 25
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Walsoorden Walsoorden heeft het...!!!heeft het...!!!



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63

• Rijwielen

• Electra

• Verwarming

• Sanitair
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B este Kloorianen, zoals gebruikelijk tot slot nog 

een bericht van de redactie. Het is jullie vast op-

gevallen dat er geen programma in ons carna-

valsboekje staat dit jaar. Helaas is er op het moment van 

drukken (ca. 3 weken voor carnaval) nog niet bekend 

wat er allemaal mogelijk is. Dit houden jullie dus nog te 

goed! Hou onze social media (Facebook en Instagram) 

en onze website maar goed in de gaten!  

 

Het was eerst twijfelachtig of we toch wel een boekje 

uit zouden brengen. Maar om nou het tweede achter-

eenvolgende jaar geen Staatsblad uit te brengen, von-

den wij ook wel wat te ver gaan. Daarom hebben we op 

het laatste moment toch besloten om ons boekje uit te 

brengen. En wat voor één! Voor het eerst volledig in 

kleur! Bloed, zweet en tranen heeft het gekost op ons 

secretariaat en bij onze Hofdrukker in de Walsoordense-

straat te Walsoorden.   

 

Gelukkig waren onze adverteerders bijna allemaal be-

reid om gewoon mee te doen. Via deze weg wederom 

dank aan alle vrijwilligers en sponsoren die carnaval 

mogelijk maken op Klôôster.  

 

Driewerf alaaf! 

 

De Redactie 

KLOORIANENSJAALS 
Er is weer nieuwe lading Kloorianen-
sjaals, dus mocht je deze nog niet heb-
ben, of je bent je exemplaar verloren in 
het feestgedruis, haal deze dan voor  
€ 10,- per stuk op bij het secretariaat, 
Zandehof 12 te Kloosterzande. 
Of stuur een mailtje naar ons mailadres   
info@kloorianen.nl.   

Collecte 
Zoals gebruikelijk komen de Kloorianen huis aan 
huis langs met het carnavalsboekje. Hierbij is het 
mogelijk om een vrijwillige bijdrage aan ons te 
schenken. Niet verplicht, maar we vinden het wel 
leuk! Mochten jullie ons gemist hebben aan de 
deur is het nog steeds mogelijk om dit te doen mid-
dels bijgaande QR-code! 
Scan de QR-code met de 
camera-app op je telefoon! 
Alvast bedankt! 
De opbrengst komt uiter-
aard volledig ten goede aan 
het Klôôsters carnaval! 
 

Wagenbouwersloterij 
Ieder jaar houden wij onze wagenbouwersloterij, waar-
bij de opbrengst ten goede komt aan onze Kloosterse 
wagenbouwers. Dit jaar hebben we een extra mooi prij-
zenpakket (mede mogelijk gemaakt door onze plaatse-
lijke supermarkt Plus Kloosterzande). De hoofdprijs dit 
jaar is niets minder dan 1 MINUUT GRATIS WINKELEN 
IN DE PLUS SUPERMARKT TE KLOOSTERZANDE! De wa-
genbouwers dragen zorg voor de 
verkoop van deze loten en tevens 
zullen wij de loten, die nog beschik-
baar zijn, meenemen bij het bezor-
gen van dit staatsblad. De trekking is 
op 1 maart en de uitslag vind je van-
af dan op onze website www.kloorianen.nl 

hss
Tekstvak
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